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ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016 
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil 
Információs Centrum keretein belül” 

 

Budapesti Civil Információs Centrum  .  

Közelgő események 

 
 

2014. július 2. 

Civil pályázatírás és projektmenedzsment képzés; 

 

2013. július 3. 

INFO Nap a Civil Licit pályázatról 15 órától; Helyszín: VII. kerület, Wesselényi u. 20-22.  

 

2014. július 9. 

Civil jogi és gazdasági ismeretek képzés; 

 

2014. július 16. 

Civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés képzés; 

 

2014. július 23. 

Civil pályázatírás és projektmenedzsment képzés; 

 

2014. július 30. 

Civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés képzés. 

 

 

Képzéseink beteltek, csak várólistára tudunk jelentkezéseket elfogadni a 

cic@szazadveg.hu e-mail címen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

  E számunk tartalmából… 
 

Sportos vakáció a városban  

Aktuális pályázatok 

 Öt millió forint a pénzügyi kultúra fejlesztésére 

A „Jótékonyság” nyári száma 

Civil Licit 

LAPSZÁM:  

2014/07 

Sportos vakáció a városban 
 

A Fővárosi Önkormányzat ingyenes nyári 

programokat szervez általános és középiskolás 

gyerekek részére, hogy ne legyenek egyedül 

és ne az utcán csatangoljanak azok, akiknek a 

szülei nem tudják táborba befizetni a 

gyereküket, és nincsenek ráérő nagyszülők 

sem.  

Tavaly nyáron első alkalommal rendezték meg 

a Sportos vakációt a városban nyaraló fiatalok 

számára. Minden program ingyenesen volt 

látogatható. 

A Fővárosi Önkormányzat idén is folytatja a 

rendezvény sorozatot, mellyel szeretnének a 

városban vakációzó fiataloknak egy 

élményekben gazdag nyarat szerezni. 

A szervezők az egészséges életmód jegyében 

azon dolgoznak, hogy a nyári szünet alatt, 

június közepétől augusztus végéig a városban 

vakációzó gyerekek, középiskolások részére 

ingyenes mozgásos, illetve sportprogramokat 

kínáljanak Budapest különböző helyszínein. A 

rendezvény célja, hogy népszerűsítsék a 

rendszeres testedzést, a kiegyensúlyozott, 

aktív életmódot a fiatalok körében. 

Az ingyenes lehetőségek biztosításával a sport 

megszerettetése, a játék és mozgás örömének 

megismertetése, a szabadidő aktív és 

egészséges eltöltésének biztosítása a 

szervezők szándéka a szünidőt Budapesten 

töltő gyermekek számára. A változatos 

tevékenységek és helyszínek megteremtésével 

arra törekszenek, hogy minden korosztály 

számára kínáljanak érdekes eseményt. 

Sportprogramok többek közt: vívás, 

kosárlabda, kajak, labdarúgás, boksz, 

floorball. 

Helyszínek: UTE vívóterem, Eötvös József 

Gimnázium, MTK kajak-kenu vízitelepe, 

Népliget, Fradi pálya, Vörösmarty Gimnázium, 

Indián csónakház, Széchenyi István 

Gimnázium. 

A hetente változó programkínálat és minden 

további információ megtalálható az esemény 

facebook oldalán. 

 
 
 
 
Forrás: budapest.hu 

2014. 
július 
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Nyolc budapesti, tíz vidéki és egy határon túli intézmény nyújtott be sikeres pályázott a 

pénzügyi kultúra fejlesztését célul kitűző alapítványhoz.  

 

A szervezetek a támogatást pénzügyi, közgazdasági rendezvényekre, tréningekre, 

előadásokra, valamint az oktatás fejlesztésére és a szakirodalmi források bővítésére 

fordíthatják. A támogatást igazoló emléklapokat Rolek Ferenc, a Budapest Bank vezérigazgató-

helyettese, az alapítvány kurátora és Nagy Mária irodavezető, alapítványi titkár adta át a 

nyertes pályázóknak.  

 

A "Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért" Alapítvány kiemelten 

támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek jelentős társadalmi hatást érnek el a 

fiatalok közgazdasági képzésének színvonalát, valamint az elmaradott térségekben élők 

pénzügyi tudatosságát fejlesztő programokon keresztül. Összesen ezért 5 millió forint 

támogatást ítélt meg a nagyobb közösségeket érintő, illetve a középiskolai tanulókat felkaroló 

pénzügyi események megvalósítására. 

 

A keszthelyi Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány például interaktív pénzügyi 

foglalkozások megszervezéséhez, a miskolci Szikra Alapítvány pedig a hátrányos helyzetű 

tanulók gazdasági vetélkedőinek lebonyolításához kapott pénzadományt. Az ózdi Széchenyi 

István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola az elnyert összegből a pénzügyi 

ismeretek gyakorlati alkalmazását célzó szakmai napot valósíthat meg, míg a határon túli 

Luminosus nonprofit szervezet fiatal kezdő vállalkozók műhelymunkájához kapott anyagi 

segítséget.  

 

A „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványt a 

pénzintézet 1991-ben 50 millió forint alaptőkével hozta létre azzal a céllal, hogy elősegítse a 

pénzügyi kultúra fejlesztését és felkarolja a hazai és határon túli magyar közép- és felsőfokú 

pénzügyi, közgazdasági oktatást. A bank minden évben anyagi támogatást nyújt az alapítvány 

működéséhez és a pályázat megvalósításához is. Az alapítványhoz legközelebb 2015 

tavaszán lehet pályázni, a Budapest Bank honlapján közzétett pályázati kiírás feltételei 

alapján. 

 

 

 

 

Forrás: socialbranding.hu 

Öt millió forint a pénzügyi kultúra 
fejlesztésére 

 

 

Hírek a CIC tájáról 

 

 

 

 

Örömmel várjuk aktuális 

híreiket, eseményeiket, 

amelyeket 

megjelentetnének 

hírlevelünkben a 

cic@szazadveg.hu e-mail 

címre.  

 

 

 

 

Keressen minket a 

Facebook-on (Civil 

Információs Centrum - 

Budapest) is!  

 

Nem csak civil…  

A „Jótékonyság” nyári száma 

 

 

A CivilKomp Alapítvány több éve adja ki 

Jótékonyság című digitális újságját. A lapot 

civilek írják civileknek civilekről, ezért mindig 

találni benne a területet érintő érdekességet, 

aktuális hírt.  

A nyári számban bemutatkozik a régi-új 

helyettes államtitkár Dr. Latorcai Csaba, 

interjút olvashatunk Pál Feri atyával és 

átböngészhetjük az Alapítvány 

„Elterjeszthető-e a marketingszemléletet a 

civilek közt?” kutatásának eredményeit. 

 

Forrás: civilkomp.hu 

 

Civil Licit 

 

 

A Civil Licit Közhasznú Alapítvány hetedik 

alkalommal hirdeti meg a Civil Licit Aukciót. 

Az aukción civil szervezetek kínálják 

szolgáltatásaikat vállalatoknak, akik liciten 

vásárolhatják meg a nekik szimpatikus 

terméket.  

2014. július 3-án a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségen tájékoztató napot tartanak a 

pályázattal kapcsolatban 15 órától. További 

információ a www.civillicit.hu oldalon 

található.  

 

 

Forrás: civillicit.hu 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: A Civil tv. 27.§ (2) bekezdése alapján a kettős 

könyvvitelt csak könyvelő végezheti számla ellenében, vagy a 
közhasznú szervezet is végezheti magának a könyvelést? A 
kettős könyvvitelt csak szakképzett könyvelő, vagy bárki 

végezheti, aki elsajátítja annak módját? 
 

Válasz: Sem az egyszeres, sem a kettős könyvvitelnél nem kötelező 
jogszabály szerint könyvelő alkalmazása. Nincs akadálya annak, ha a 
szervezet saját emberi erőforrással intézi a könyvelését. 

Jogszabályi feltételei a könyvelői szolgáltatás nyújtásának vannak, 
amikor egy szervezet (gazdasági társaság, vállalkozó, stb.) egy másik 

jogi vagy természetes személynek nyújt számviteli szolgáltatást. 

 

https://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktatas-2014-e.php
https://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktatas.php
mailto:cic@szazadveg.hu
http://www.facebook.com/pages/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest/218216818307560
http://www.facebook.com/pages/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest/218216818307560
http://issuu.com/jotekonysag/docs/jotekonysag_2014_nyar/3?e=0/8410536
http://www.civillicit.hu/
http://civillicit.hu/a-civil-licit-aukciorol/

